BØRN OG UNGE
MED EPILEPSI
Børneskolen er en landsdækkende
specialskole for børn og unge
med epilepsi indlagt på Filadelfia
Epilepsihospital. Børneskolen tilbyder
udredning, observation, undervisning og
socialpædagogisk indsats til børn og unge
med epilepsi.
Til den ældre del af målgruppen er et
målrettet skole – og botræningstilbud
på vej. Et efterskolelignede tilbud med
fokus på udvikling af personlige og faglige
kompetencer hos den unge til at gennemføre
en ungdomsuddannelse og styrke egen
livsførelse.

Den særlige målgruppe
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Børn og unge i den skolepligtige alder
med epilepsi og tilhørende kognitive
vanskeligheder, som kan give store
udfordringer i skolen og i hverdagen for
barnet, men også for hele familien.

BØRN OG UNGE
MED EPILEPSI
Den faglige indsats
Den faglige indsats sker i et tæt samarbejde
mellem lærere og pædagoger – alle med en
målrettet efteruddannelse og fagligheder
som speciallæger, neuropsykologer,
ergoterapeuter og talepædagog efter behov.

magtesløse og i en uoverskuelig situation.
Indsatsen omkring mestring af epilepsi
er derfor også rettet mod barnets tætte
netværk. Den er baseret på viden og dialog
om centrale udfordringer, netværk og
konkrete redskaber til at opnå ”et godt liv”
med epilepsi for hele familien.

At kunne klare hverdagens udfordringer
Som følge af en svær epilepsi kan barnet
have store udfordringer i forhold til
opmærksomhed og eksekutive færdigheder.
Det skaber vanskeligheder både i skolen
og i hverdagen med familien. Med en
neuropædagogisk tilgang lærer børnene
kompenserende strategier ved struktur og
forudsigelighed, som kan hjælpe barnet til at
klare de daglige udfordringer.

At føle sig anderledes
Det kan være udfordrende for et barn at
have epilepsi i en almindelig hverdag med
skolegang og aktiviteter, fordi man føler sig
”anderledes”. Det kan føre til konflikter med
andre eller til en følelse af ensomhed. Ved
en anerkendende tilgang er der fokus på
dels at styrke barnets selvdannelse, dels at
guide barnet igennem konflikter og dels at
give barnet redskaber til at fortælle om egen
situation.

Håndtering af et liv med epilepsi for
barnet og familien
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Det er ikke kun barnet eller den unge, der
skal lære at håndtere et liv med epilepsi.
Epilepsi og dets følger kan have store
konsekvenser for hele familien, der føler sig

Særlig information
Børneskolen er en del af Filadelfias tilbud
og har derfor en særlig viden og erfaring i
forhold til børn og unge med epilepsi.
Samarbejdet på tværs af faggrupper
på Filadelfia har gjort det muligt at
opbygge en specialviden om målgruppens
problemstillinger og de særlige indsatser,
der er brug for. For eksempel hvordan et
barn eller en ung med en særlig type epilepsi
og individuelle følgevirkninger bedst muligt
kan støttes i at få et så normalt liv som
muligt.
Børneskolen leverer ydelser til ViSO-KaS
gennem Filadelfias specialrådgivningsenhed.
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